
 

 

 

      ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
     

Nome:    Data: ___/___/_____ 

     

Unidade Escolar:   Ano: 4º 

        
Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

 

Objetos de conhecimento /Conteúdos: 
Materialidades e Imaterialidades: 

Formas de expressão artística 

Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: 

Sistema das artes visuais 

Artistas, artesãos e curadores locais.  
 
Habilidades:  
(GO-EF04AR04-A) Reconhecer, distinguir, explorar e empregar diferentes formas de expressão artística em 
criações autorais, tais como: desenhos, croquis, maquetes, pinturas, gravuras, colagens, HQ, dobraduras, 
esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, fazendo uso sustentável de 
materiais, suportes, objetos, ferramentas, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais, como componentes fundamentais para ampliar as experiências artísticas e o seu repertório 
imagético nas produções em contexto. 
(GO-EF04AR07-A) Reconhecer, explorar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das artes visuais, 
tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e artesãos, bem como 
aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências em artes visuais ampliar o seu 
repertório imagético, estético e o pensamento crítico e sensível. 
(GO-EF04AR07-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, ilustradores, 
designers, grafiteiros, artesãos, e os curadores locais, estabelecendo relações com os nacionais e 
internacionais de forma investigativa e crítica. 

 

ATIVIDADE 20  

Você já viu ou fez artesanato? Seja qual for a sua resposta é o que veremos agora. 

      O Artesanato é tradicionalmente a produção, com matéria prima natural, na qual o produtor 

possui os meios para trabalhar com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da 

produção, desde o preparo da matéria-prima, até o acabamento; ou seja, não havendo divisão do 

trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. 

      O Artesanato pode ser erudito, popular e folclórico, podendo ser manifestado de várias formas 

como, nas cerâmicas utilitária, funilaria popular, trabalhos em couro e chifre, trançados e tecidos 

de fibras vegetais e animais (sedenho), fabrico de farinha de mandioca, monjolo de pé de água, 

engenhocas, instrumentos de música, tintura popular. E também se encontra nas pinturas e 

desenhos (primitivos), esculturas, trabalhos em madeiras, pedra guaraná, cera, massa de açúcar, 

bijuteria, renda, filé, crochê, etc.              

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato Acesso em: 02/11/2021, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato


 

 

                                           Imagem 1                                                 Imagem 2 

                       FEIRA DO CERRADO                         ARTESANATO COM ARGILA 

                                       

Fonte: https://www.google.com/search?q=FEIRA+DO+CERRADO+VIDEO&rlz Acesso em: 02/11/2021 

Fonte: https://diaonline.ig.com.br/2019/01/08/artesanato-em-goiania-9-lugares-que-voce-precisa-conhecer/ Acesso em: 
02/11/2021 

01. Marque as afirmações verdadeiras sobre artesanato: 

(      ) O artesanato é feito com matéria prima natural. 

(      ) Ele é feito com todos os membros da família na mesma casa. 

(      ) Na Feira do Artesanato os artesãos goianos fazem objetos com as próprias mãos. 

(     ) É considerado artesanato as peças feitas por máquinas. 

 

02. Artesanato é quando toda a matéria prima usada é natural e o trabalho manual vem da tradição 

familiar. Sendo assim, você já fez ou conhece alguém que faz artesanato? Qual? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

03. Observe a escultura na imagem 2 acima. Você acha que ela foi feita com qual material 

encontrado na natureza?  

 

 

https://www.google.com/search?q=FEIRA+DO+CERRADO+VIDEO&rlz
https://www.google.com/search?q=FEIRA+DO+CERRADO+VIDEO&rlz
https://diaonline.ig.com.br/2019/01/08/artesanato-em-goiania-9-lugares-que-voce-precisa-conhecer/
https://diaonline.ig.com.br/2019/01/08/artesanato-em-goiania-9-lugares-que-voce-precisa-conhecer/


 

 

 

04. Que nome você daria para essa escultura? 

________________________________________________________________________________ 

 

05. As esculturas podem ser colocadas em diversos lugares como: no jardim, na sala, entrada de 

prédio, etc. Se ela fosse sua você colocaria onde? 

 

 

No vídeo abaixo você pode ver uma reportagem sobre a Feira do Cerrado, em Goiânia, que acontece 

aos domingos, nela podemos ter acesso a produtos artesanais e comidas típicas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fd0xaIutGW4 Acesso em: 02/11/2021 

 

06. Cite abaixo alguns produtos encontrados na Feira do Cerrado, em Goiânia, que aparecem no 

vídeo: 

Comida: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Artesanato:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

07. Durante o vídeo podemos observar os trabalhos da artesã Meire Nilza. Fale um pouco do 

material, encontrado na natureza, que ela usa para fazer suas peças. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

08. Certamente você já foi a alguma feira. Cite o que viu nela de produtos artesanais, manualidades 

e comidas típicas da sua região além de apresentação musical que também pode acontecer. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=fd0xaIutGW4


 

 

 
09. Você sabe que artesanato são os trabalhos com materiais da natureza, então marque abaixo os 
objetos considerados artesanais:  
 

 (      )                 Licocós (Boneco indígena, de barro.)  
 

(      )             Trançados de palha.  
 

(      )              Bijuterias de sementes. 
 

(     )            Vasos de pneus velhos. 
              

Fonte:https://www.google.com/search?q=artesanato+com+material+da+natureza&rlz Acesso em: 02/11/2021 

https://www.google.com/search?q=artesanato+com+material+da+natureza&rlz

